
 

 

 استقبال از رقابت ازدهم؛یاستارتاپ بخش  یمراحل راه انداز

ی ضرورت وجود یک طرح تجاری برای رشد شرکتتان در مسیر درست صحبت کردیم. امروز، در در بخش قبلی این مجموعه، درباره

 .ی شما و شرکتتان کمک کندتواند به افزایش تمرکز و انگیزهکنیم که چطور رقابت میاین باره صحبت می

پرسید که آیا اشتباهی مرتکب شده و نیازی را وقتی تنها صدای حاضر در یک بازار هستید، شاید احساس تنهایی کنید. از خود می

 که دایداده تشخیص را ایمسئله و بوده خود زمان از جلوتر شاید یا اید،کرده تعبیر بد سازید برآورده محصولتان با خواهیدمی  که

تواند اگر نه بیشتر، که به همان اندازه ن نیستند. تنها بودن کمی ترسناک است، اما داشتن یک رقیب هم میآ متوجه هنوز دیگران

برانگیز است، اما وجود رقابت بینی کردن حرکات بعدی رقیب، چالشها و پیشترسناک باشد. تالش برای داشتن همان مشتری

 .توانید از آن به نفع خودتان بهره بگیریدهمیده و بدانید چطور میتواند به نفعتان باشد، به شرطی که معنای آن را فمی

ی کاری یا صنعتی برای برخی حکم تهدید را دارد؛ چراکه شما همان محصوالت را احتماالً به همان وجود یک رقیب در یک حوزه

ه شما کند کگر در یک صنعت، ثابت میکنید که قرار است یک شرکت را به دیگری ترجیح دهند. اما وجود افراد دیافرادی عرضه می

 اید که نیازهایصورت کامالً مستقل به همان راهکار و دریافتی درمورد بازار رسیدهو رقیبتان، به جای خوبی خواهید رسید. شما به

اند، دهه غرایز شما درست بوشود کشوند، ثابت میکند. برای افرادی که برای اولین بار وارد این بازار میی فعلی را رفع مینشدهبرآورده

 .شود که آنجا بازاری برای محصولتان وجود داردشوند، ثابت میو برای آنهایی که بعداً وارد می

ها در توانید ببینید که آنگذارد تا در مقایسه با آن، شرکت و محصولتان را ارزیابی کنید. میعالوه، رقابت معیار در اختیارتان میبه

وضعیت  ها را باها و اقداماتی برایشان موفق عمل کرده است و بعد این یافتهاند، یا چه شیوهی چه کار مثبتی انجام دادهفروش و بازاریاب

دهد را بایست آنچه رقیبتان انجام میشرکت خودتان مقایسه کنید تا بفهمید چطور باید پیشرفت کنید. )منظورم این نیست که می

ودتان ها و نواقص به نفع ختوانید از این ضعفتوانید نقاط ضعف آنها را نیز بفهمید، و اینکه کجا میشکل، می همینکپی کنید.( به

 های بازار را راضی کند، پس ببینیدکس نمی تواند محصولی بسازد که تمام نیازها را برآورده ساخته یا تمام بخشبهره گیرید. هیچ

 .های بکری برای شرکت شما وجود داردچه فرصت

دهد را تکرار کنید، از این دانش استفاده نموده و خودتان را از سایر محصوالت منظور، به جای اینکه صرفاً آنچه رقیبتان انجام میدینب

های آن را برجسته سازید. حتی اگر محصوالتتان دهید و ویژگیبازار متمایز کنید. دریابید که چه کاری را بهتر از رقبایتان انجام می

کنند، مثل سرویس مشتریان هایی هستید که شما را از بقیه متمایز میمان کارکرد را دارند، اما باز هم احتماالً دارای ویژگیاساساً ه

محصول را  خواهند آنکنندگانی که میو پشتیبانی به شکلی که رقبایتان نتوانند ارائه دهند. هرچه که باشد، بدون شک برای مصرف

 .که در حال حاضر از آنچه دارند راضی نیستند، جذّابیت خواهد داشت خریداری کنند، یا آنهایی

 

سیده باشید. اما این به این معنا نیست که لم بدهید و فکر کنید شاید شما و شرکتتان اسمی در بازار به هم زده و به موفقیت زیادی ر

 .ی فرصتی برای سد کردن مسیر شما و گرفتن بازارتان هستندخصوص وقتی رقبایی دارید که تشنهشده است، بهجایگاهتان تضمین

دن به سطح خاصی از موفقیت، در ترین راه برای مبارزه با خودشیفتگی در شرکتتان است. هرچند شاید پس از رسیرقابت، مطمئن

مسیر تالش برای نوآوری به کارتان ادامه دهید، اما درصورت عدم وجود حسّ فوریت، احتمال دارد به سادگی تمرکز خود را از دست 

ی ر پهایتان را دبدهید. وجود شرکت دیگری که به شما فشار بیاورد، تمرکز و تعهد الزم برای بهبود مداوم محصول و اصالح شیوه

 .خواهد داشت



 

 

توانند در تعریف جایگاه و برانگیختن شما داشته باشند، نباید باعث شوند تمرکز خود روی اهداف و مقاصد تمام تأثیراتی که رقبا می

ای خاص بنا کنید، و وقتی با جلوتر رفتن اید یک شرکت و محصول خاص را به شیوهاصلی شرکت را از دست بدهید. شما قصد داشته

 .افتید، قرار نیست تمام آنها را فراموش کرده و نادیده بگیریدین مسیر به فکر صیقل دادن و اصالح آن مفاهیم و اهداف میدر ا

تواند به معنای از دست دادن تمرکزتان روی اهداف ازحد روی مبارزه با رقیبتان یا ضربه زدن به او میاگر مراقب نباشید، تمرکز بیش

انداز اصلی خود، تعادل ایجاد کنید. بندی به چشمد. شما باید میان شکل دادن محصولتان براساس رقبا و پایهای خودتان باشو ارزش

د که با کنی همه یا هیچ مطرح نیست آنچه برایتان مفید است را نگه دارید و آنچه شما را وادار به ایجاد تغییراتی میلزوماً یک گزاره

 .بگیرید آنها راحت نیستید، نادیده

هتر شده کند که بتواند مفید باشد. رقابت ما را مجبور میانداز درستی از آن داشته باشید میرقابت شاید ترسناک باشد، اما اگر چشم

کند. اجازه ندهید ترس از عالوه ما را از زیادی راضی و خودشیفته شدن محافظت میتوانیم پیشرفت کنیم، بهو ببینیم چطور می

 .دنبال کردن رؤیاهایتان بازبداردرقابت شما را از 

 .ی راه برای محصول و شرکتتان را مورد بررسی قرار خواهیم دادی نقشهی تهیهدر بخش بعدی این مجموعه، نحوه

 


